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 Beste mensen, voor u ligt een nieuwe uitgave van het Antoniusnieuws. Samen met het Odulphusnieuws vindt u in dit katern  

 informatie over onze plaatselijke R.K.-geloofsgemeenschappen in Best. Ook via www.odulphusvanbrabant.nl houden we u op de    

 hoogte. Mocht u nog informatie missen of zelf een bijdrage willen leveren aan dit katern, dan kunt u mailen naar:   

 parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl  

 
 

 

 

‘Maak dat de kat maar wijs’ 

Vijf avonden over de achtergronden van Bijbelteksten. 

Weinig boeken zijn zo controversieel als de Bijbel. Voor velen een belangrijke inspiratiebron van leven en voor weer anderen een 

fossiel restant uit een ver verleden. Op interactieve wijze gaan we in een vijftal avonden op weg om de meest spraakmakende 

teksten nader te bekijken en gaan we tevens op zoek naar de actualiteit en betekenis van de tekst.  

De bijeenkomsten staan gepland op 30 oktober, 13 november, 27 november, 11 december en 8 januari in het Parochiecentrum 

van de H. Antoniuskerk, van 20.00-21.30u.  

Er is ook een mogelijkheid om in te tekenen op alle bovengenoemde data van 14.30-16.00u.  

Globaal ziet het programma er als volgt uit: 

De geschiedenis van het Joodse volk, een verhaal van uit en thuis;  de scheppingsverhalen; de geboorteverhalen;  

Bijbellezing methodieken; parabels; wonderverhalen;  de Bijbel en rol van de vrouw;  de Verrijzenis. 

 

Mocht u interesse hebben in de bijeenkomsten, geef u 

dan op vóór 15 oktober op ons Parochiecentrum,  

Wilhelminaplein 159, tel. 0499 371276. (Het parochie-

centrum is geopend op werkdagen van 09.00-12.00u) 

Of per e-mail:  

parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl 

Zomeropening H. Antoniuskerk 

Sinds 1 september is de H. Antoniuskerk in Best weer op vrijdagmorgen gesloten. Vanaf 1 mei was het op vrijdagmorgen een 

komen en gaan van mensen: trouwe kerkgangers en passanten, mensen met een verhaal en stille genieters. Mensen die om steun 

kwamen vragen en mensen die kwamen bedanken. Het was fijn om te zien dat er zoveel mensen gebruik hebben gemaakt van de 

mogelijkheid om de kerk te bezoeken buiten de zondagsdienst om. In de voorgaande jaren dat de kerk op vrijdagmorgen open 

was, was de belangstelling ook al groot maar door nu te kiezen voor meer ‘bezienswaardigheden’, kwamen er nog meer bezoe-

kers. In mei werden er diverse mooie schilderijen tentoongesteld: werken van verschillende voorgangers van onze parochie, maar 

ook van parochianen. Er was goed te zien dat er veel verborgen talenten zijn in onze parochie.  

In juni was er een PowerPoint met foto’s van onze kerk: van het 

bouwen tot het invullen van feesten en bijzondere momenten.  

Ook lagen er in de kerk fotoboeken ter inzage.  

In augustus was gekozen om diverse souvenirs van de parochianen 

te laten zien. Wat hebben we veel reizigers in onze parochie! 

Onze koster schonk steeds gastvrij een kopje koffie en het was fijn 

dat zij en ook de aanwezigen een luisterend oor boden voor de di-

verse verhalen. Voor dit jaar is het weer voorbij, maar volgend jaar 

komt er vast en zeker een herhaling.  

U bent dan ook van harte welkom! 

http://www.odulphusvanbrabant.nl
mailto:parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl
mailto:parochiecentrum.antbest@odulphusvanbrabant.nl


In onze kerk zijn gedoopt: 
17 juni    Alina Aivazyan 

     Aren Aivazyan 

     Arno Aivazyan 

25 juni    Daley Stamps 

2 juli     Angelino van der Donk 

20 augustus    Lynn van Kroonenburg 

25 augustus    Djalena Lagrenee 

10 september   Mees de Wals 

 Wist u dat: 

 De viering van Allerzielen, waarin we alle overledenen en in het bijzonder die van het voorbije jaar gedenken,  

 op 2 november is, om 19.00u in onze kerk 

 De Vormselviering op zaterdag 18 november om 19.00u in onze kerk is, voor alle vormelingen van Best 

 Tijdens de voorbereidende vieringen weer inhoudelijk mooie muziek te horen zal zijn, ondersteund door prachtige  

 beelden!  U bent daarbij ook van harte welkom. 

 De Eerste Communieviering voor alle Bestse communicantjes in de Sint-Odulphuskerk zal zijn 

 De werkgroep druk bezig is met de voorbereidingen 

 Er op zondag 26 november een ‘Open Kerkendag’ is, waarbij ook onze H. Antoniuskerk opengesteld is 

 Als u in het ziekenhuis, een verpleeg– of verzorgingstehuis moet worden opgenomen en bezoek van pastor Van Lieverloo  

 of iemand van de parochie op prijs stelt, u dit zelf even door moet geven 

 Dit kan per telefoon (0499-371276) of per mail parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl  

 Dit ook geldt als u thuis bezoek namens de parochie op prijs stelt. 

 De viering op 15 augustus jl. een mooie dienst was, met veel zorg en aandacht voor de aanwezigen 

 Mariet Kreijveld en haar man Ties daar ook bij aanwezig waren. Helaas overleed Mariet korte tijd later. We zijn haar veel 

dank verschuldigd voor alle vrijwilligerswerk dat zij in onze parochie meer dan 25 jaar verrichtte, met name als bezoekster 

van onze zieken thuis of in het ziekenhuis.  

 Wij ook u graag bedanken voor uw betrokkenheid, inzet en financiële steun!  

.  

Herinrichting kerkhof 

Zoals u wellicht heeft opgemerkt hebben er de afgelopen weken  

diverse werkzaamheden plaatsgevonden op het kerkhof van de  

H. Antoniuskerk. 

De gemeente Best heeft de benodigde grond aangekocht van de  

parochie voor uitbreiding van de Algemene Begraafplaats. 

Daarvoor wordt het gedeelte, dat ligt op de hoek van de Pater L.A. 

Bleijstraat - Prof. R. Regoutstraat, opnieuw ingericht. In de muur van  

het kerkhof langs de Prof R. Regoutstraat is een opening gemaakt en 

een poort geplaatst. Deze dient als toegang voor het verwijderen van 

groen- en ander afval.  

Tegelijkertijd wordt er groot onderhoud gepleegd op het gedeelte van 

het kerkhof van de H. Antoniuskerk. In het verleden zijn dicht langs de muur van het kerkhof en langs de paden veel bomen 

aangeplant. Deze werden te groot, de stammen te dik en doordat een gedeelte van de naaldbomen ziek was bezorgden ze  

veel overlast op de daaraan grenzende grafzerken. Een gedeelte van de paden was in slechte staat door de wortelgroei van die 

bomen. De wortelopdruk is verwijderd en een deel van de asfaltpaden is of wordt nog hersteld. Daarom heeft het kerkbestuur 

een kapvergunning aangevraagd en zijn deze, voornamelijk naaldbomen, intussen verwijderd. De loofbomen zijn behouden. 

Later wordt er voor de verwijderde bomen nieuw groen aangeplant. 

De werkzaamheden op het kerkhof zullen nog enige tijd vergen maar hierna zal het kerkhof weer een fraai aanzicht geven. 

Zo is en blijft ons kerkhof een mooie tuin om onze dierbare overledenen te gedenken! 

 We gedenken hen die overleden zijn,  

 maar voortleven bij God en in ons hart.  

 We namen in onze geloofsgemeenschap afscheid van: 

 8 juni  Herman de Kort       91 jaar  

 13 juni Paul van Genuchten      53 jaar 

 28 augustus Mariet Kreijveld-den Otter    80 jaar  
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